
 

 4951106, פתח תקוה, מיקוד 3063לעובדי המדינה | כתובת למשלוח דואר ת"ד ל חברה לביטוח בע"מ | מגדל מגד

 migdal.co.il/medina| אתר  medina@migdal.co.il| דוא"ל  076-8869039* | פקס 3154או  076-8867788טלפון 

 .הביטוח פרטי בדף שצויין ובתנאי מהפוליסה נפרדי בלת חלק מהווה זה נספח

 .מקיף רכב למבוטחי בתוקף הינו זה נספח ספק הסר למען

 2019 מקיף לרכב בשנת הביטוח המבוטח במגדל בביטוח" גמלאי" או" אחר" או "שירות" רכב בעל מדינה כעובד

 )וככל שלא ויתרת על כתבי השירות כמפורט להלן(: הנך זכאי לחבילת ההרחבות והכיסויים כמפורט להלן

 שירותי גרירה ודרך ■

 היממה, בהתאם לתנאי כתב השירות. דרך בכל שעותהנך זכאי לשירות גרירה ו

המצוין  )לפי בחירתך(ות של ספק השירות להזמנת שירותי דרך וגרירה יש להתקשר למוקד שירות הלקוח

 בדף הרשימה.

 ראה פרטי התקשרות לספק השירות, במסגרת המודגשת.

 רכב חלופי ■

, ינתן החל מהיום שלאחר מתן ההודעה על הנזק גמור להלכה לרכברכב חלופי במקרה של גניבה או אובדן 

בפסקה זו יבואו גם ימי שישי, שבת,  ימים, או עד תשלום התביעה, המוקדם מבינהם. במניין הימים 21ועד 

 ערבי חג וחגים.

, לתקופת (החל מהיום הרביעי)רכב חלופי במקרה של תאונה ינתן שלושה ימים לאחר הכנסת הרכב למוסך 

ו יבואו גם ימי שישי, שבת ימים לפי המוקדם מבינהם. במניין הימים בפסקה ז 10התיקון בפועל או למשך 

 וחגים.

המצוין בדף )לפי בחירתך( להזמנת רכב חלופי יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות של ספק השירות 

 .הרשימה

 ראה פרטי התקשרות לספק השירות, במסגרת המודגשת.

 על בסיס החלפה שמשותשבר  ■

כיסוי שבר שמשות לרכב על בסיס החלפה, בכפוף לכתב השירות ובאמצעות ספק השירות )לפי בחירתך(. 

 ספקי השירות המצוין בדף הרשימה. למוקד שירות הלקוחות של שירות יש להתקשר לקבלת

 ספקי השירות המצוינים ברשימה

 03-6507777טלפון  "אוטוגלס"

 02-6409999טלפון  "גלסא.א."

 "(השירות כתבי: "להלן) חלופי ורכב משותך, שודר גרירה שירותי השירות כתביל ע ויתור

 ומתעריף השירות כתבי ללא מקיף ביטוח לרכוש באפשרותך, השירות כתבי על בוויתור מעוניין והינך במידה

 ₪. 175ל ש סך יופחת מקיף ביטוח

 .ודרך גרירה שירותי .א

 י.חלופ רכב .ב

 .החלפה בסיס על שמשות שבר .ג

 .חלקם על לוותר ניתן ולא לעילן כמצוית השירו כתבי כלל על לוותר באפשרותך כי בזאת מובהר

 אלה שירותים להסדיר ועליך, מגדל באמצעות שלא שנרכשו השירות לכתבי צד אינם מגדל וחברת המדינה

 .עצמאי באופן

, הביטוח תקופת במהלך השירות כתבי על לוותר ובחרת במידה, שנתית הינה לעיל הנקובה בפרמיה הפחתה

 .למגדל הודעת בו מהיום יחסי להחזר זכאי הינך

.והפוליסה הביטוח תנאי ביתר פוגעים אינם השירות כתבי על ויתור כי בזאת מובהר
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 רדיו חלופי לרכב ■

הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק למכשיר הרדיו ברכב כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה, עד לסך של 

 ועל בסיס מכשיר חלופי ללא עלות כספית.₪  1,500

 ק.לקרות הנזיה בידי המבוטח קודם במקרה של החלפה יינתן מכשיר רדיו הדומה בסוגו ואיכותו למכשיר שה

בניכוי ₪  1,500אם לא יימצא מכשיר חלופי כאמור, תשלם החברה למבוטח את שווי הרדיו עד לסך של 

 .מערך הרדיו 15%השתתפות עצמית בשיעור של 

המצוין בדף )לפי בחירתך( להזמנת רדיו חלופי לרכב, יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות של ספק השירות 

 הרשימה.

 לספק השירות, במסגרת המודגשת. ראה פרטי התקשרות

 אם הנך זקוק לשירותי גרירה ודרך או לרכב חלופי או במקרה של אובדן או נזק למכשיר הרדיו:

 ספקי השירות המצוינים ברשימה

 * מכל טלפון.8888או  1222-8888בטלפון  "שגריר"

 03-9535656* וכן 6560או  1-800-600-611בטלפון  "פמי פרימיום"

 פנסים ומראות צד שניזוקו כתוצאה מתאונהלעניין 

 03-6507777 "אוטוגלס"מוקד שירות לקוחות 

 , בכפוף להשתתפות העצמית הנקובה.)למעט תקר ובלאי(כיסוי מלא לנזק לצמיגי הרכב המבוטח  ■

 ביטוח חפצים אישיים ■

 בעת הימצאם ברכב המבוטח בלבד. )מקרה ביטוח(כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה 

כ החפצים לכל תקופת הביטוח בכפוף להשתתפות ”לסה₪  1,000ועד ₪  450פיצוי לפריט בודד עד לסך של 

 .למקרה ₪ 100עצמית של 

 מזומנים ו/או שטרות ו/או המחאות מכל סוג שהוא. הכיסוי הביטוחי אינו כולל:

 .למקרה₪  20,000עד לסך של ביטוח הגנה משפטית  ■

 בביטוח.הנכללים כיסוי ביטוחי למזגנים  ■

 הינך זכאי לפטור מפרמיית השבה לקדמות לאחר נזק.השבת סכום הביטוח לקדמות  ■

ללא  בגין נזקים לרכב שגילו אינו עולה על שנתייםהכיסוי יכלול ביטוח מלא לחלפים מקוריים וחדשים  ■

 .תוספת פרמיה

ישופה המבוטח , 1961א "כמשמעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכבקרות נזק מחמת פעולות איבה  ■

 י קרן הפיצויים ובין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח."הפיצויים ששולמו ע בסך ההפרש שבין

 .למקרה ₪ 600,000הינם עד לסך  גבולות האחריות כלפי צד שלישי רכוש ■

בהסדר, בהתאם לגיל  לאגובה ההשתתפות העצמית תהא בהתאם לעלות ההשתתפות העצמית במוסך ש

. לא תיגבה יותר מהשתתפות עצמית אחת בגין והעבר הביטוחי המצוין בכיסוי הביטוחי הצעיר ביותרהנהג 

 אותו מקרה ביטוח.

בכפוף להשתתפות העצמית הביטוח כולל כיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, שביתות ופרעות,  ■

 .הנקובה
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במידה ונרכש  ,נלווים לנכה אשר מותקנים בגוף הרכב )כגון מעלון( כיסוי לאביזרים -אביזרים נלווים לנכה  ■

 .על ידך

 פנסים ומראות לבחירתך, בתוספת תשלום -כיסוי משלים לפנסים  ■

 ולפנסי החיצוניות הצד למראות לנזקה תאונ של במקרה כיסוי ,נוספת פרמיה תמורת, לרכוש באפשרותך

 (.ואיתות בלמים פנסי לרבות) החיצוניים כבהר

 2,500 על יעלה לא ביטוחי למקרהי המקסימל התיקון סכום .₪ 

 250ל ע יעמוד ביטוחי מקרה לכל העצמית ההשתתפות גובה .₪ 

 55על  תעמוד שנתית כיסוי עלות .₪ 

 התביעות בדוח נרשמת אינה זה לכיסוי הביטוח פוליסת הפעלת. 

 לרבות, האחזקה סוגי בכל המבוטח חשבון על הינה, זה שירות כתבין בג הכיסוי עלות כי בזאת מובהר

 ת.שירו רכב

 .1וד בעמ המודגשת במסגרת, השירות לספק התקשרות פרטי ראה

 חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור ■

של כלי "ערך השוק" של הרכב המבוטח בפוליסה. ערך השוק" "פי י עבור רכב באובדן גמור יחושב להשיפו

לפי הערכת שווי  -, ובהיעדר התייחסות במחירון האמור יצחק""לוי הרכב יחושב לפי מחירון הרכב של 

שתצורף לרשימה של דוח שמאי מוסכם בתחילת תקופת הביטוח, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות 

 .("המחירון")במחירון זה, התקף באותו מועד של אובדן גמור 

 המשתנים בחשבון יובאו(, בפוליסה המוגדר פי)ל גמור אובדן של במקרה רכבך ערך קביעת לצורך, כי מובהר

, תאונתי עבר, קודמות בעלויות כגון בעתיד יתווספו אשר ואלו כיום הקיימים אלו) לרכבך הרלוונטיים

 ו'(.וכ קודמים רכב שימושי, ומיוחד חריגי בלא', קילומטראז

 על להשפיע כדי הםב יש אשר כמשתניםן במחירו המופיעים המשתנים כל הינם בחשבון יובאו אשר המשתנים

 מצטבר באופן בחשבון מובאיםם המשתני כל. במחירון הקבוע התוספת/ההפחתה לשיעור בהתאם הרכב ערך

 והיא קבוע הפחתה שיעור במחירון אין לגביה תאונה עקב קודמת ערך ירידת בגין הפחתה. למחירון בהתאם

 בתאונה שנקבע הערך ירידת לשיעור בהתאם ההפחתה שיעור יהא, הפחתות שיעורי של בטווח נקובה

 .כאמור קודמת

 דוגמאות לחישוב ערך הרכב*: 2להלן 

 בגין ירידת ערך בגין תאונה קודמת: 4.5%שנים, ליסינג לשעבר, יד שלישית,  4רכב בן 

 ₪ 85,000 ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון

 ₪ 400 02.2013מועד עליה לכביש 

 ( 18,788₪) -22%לשעבר על פי המחירון ליסינג 

 ₪ 2,138 3.21% -מיעוט ק"מ על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ תוספת 

 ( 1,719₪) -2.5%יד שלישית על פי המחירון 

 ( 3,016₪) בגין ירידת ערך כפי שנקבע בתאונה קודמת 4.5%

 ₪ 64,015 סה"כ
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 ק"מ יד ראשונה: 65,000בית ספר לנהיגה בעבר, שנים,  9רכב בן 

 ₪ 39,000 ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון

 ( 10,140₪) -26%בית ספר לנהיגה בעבר על פי המחירון 

 ₪ 2,886 10% -תוספת מיעוט ק"מ על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ 

 ₪ 952 3%בעלות ראשונה על פי המחירון 

 ₪ 32,698 סה"כ

* למען הסר ספק, הדוגמאות המפורטות לעיל הינן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורים המופיעים 

לעיל, ערך השוק של " חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור"בהן בכדי לחייב את החברה. כמצוין בסעיף 

 המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם.כלי הרכב יחושב לפי המחירון, ובכלל זה ההפחתות והתוספות 

סוג הרכב ושנת הייצור של רכבך כפי שנקבע שים לב! גובה דמי הביטוח בו תחויב, מבוסס אך ורק על 

אף אם יש במשתנים אלו כאמור לעיל ולא הושפע באופן כלשהו מן המשתנים האמורים של רכבך, במכרז, 

 גמור.כדי להשפיע על ערכו של הרכב במקרה של אובדן 

 תוספת פרמיה עבור כיסוי לרכב חדש ■

במידה ונרכש, תמורת פרמיה נוספת וצוין במפרט )רשימה( פיצוי נוסף במקרה שהרכב נגנב או שנגרם לרכב 

משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח ויחולו  15%לא תעלה התוספת על  ,אובדן גמור או אובדן גמור להלכה

 מק״ט 01/2019 ביטוחים נוספים של תנאי הפוליסה מגדל לרכב 3רק לפ 5עליה התנאים המפורטים בסעיף 

200010610. 

 .חודשים מיום עלייתו לכביש 24כל רכב אשר לא חלפו  -רכב חדש 

 מיגון הרכב ■

, (דף הרשימה)אחריות החברה בגין סיכוני גניבה והיקפה, מושפעת מקיום אמצעי המיגון המפורטים במפרט 

 תקינותם והפעלתם. על אמצעי המיגון להיות תקינים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאוייש.

אי כמו כן לא יוחזק הקוד הסודי להפעלת מערכת המיגון/איתור בצרור המפתחות ו/או במקום אחר ברכב. 

ול קיום האמצעים המפורטים בדף הרשימה, לרבות אי הפעלתם, במועד קרות פריצה ו/או גניבה, על

 21-ו 18לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים 

 .1981לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א 

עליך  -כדי למנוע היעדר כיסוי ביטוחי או הפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח 

 .להקפיד על מילוי האמצעים במלואם

 השתתפות עצמית ■

 נמוכה בעלות לשאת המבוטח באפשרות, 2019 לשנת מדינה עובדיל רכב ביטוח מכרז להוראות בהתאם

 .ידך על שיידרש הכיסוי למסלול בכפוף וזאת, ביטוחי אירוע בקרות העצמית ההשתתפות דמי גובה של יותר

 יהיה שלוי הביטוח הכיסוי אשר למבוטח יותר נמוכים יהיו העצמית וההשתתפות המקיף ביטוח תעריפי

 תביעת עד הכוללת האחרונו השנים 3 של ביטוחי עבר טופס הביטוח לחברת ימציא וכן, יותר מבוגר לגיל

 .אחת רכוש

 של נהיגתו בעקבות שנגרם ביטוח מקרה תכסה לא מקיףה יטוחב פוליסת כי משמעותה ביטוחי כיסוי בחירת

 .בפוליסה המפורט פי על ביטוחית מכוסה שאינו מי
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 וככל בחירתך לפי, בפוליסה הביטוחיי הכיסו את, עת בכל, לשנות ממגדל לבקש באפשרותך, אתם זע יחד

 .בכך צורך שתראה

 של הרכוש תביעות ולמספר ברכב הנוהג ביותר הצעיר הנהג לגיל בהתאם העצמית ההשתתפות תעריפי

 :רכבים בהנהג

 תביעות רכוש ומעלה: 2טוחי הכולל יבשנים מלאות ורצופות או בעלי עבר  3מבוטח ללא עבר ביטוחי של 

 גיל הנהג הצעיר ביותר
 השתתפות עצמית )ש"ח(

 נזק לצד ג' מוסך הסדר מוסך שלא בהסדר

17 1,800 1,400 1,800 

21 1,650 1,050 1,650 

24 1,500 950 1,500 

30 1,450 850 1,450 

40 1,400 750 1,400 

50 1,200 650 1,200 

 ש"ח. 650ל מע שהוא השמאי דיי-על והוערך לרכב נזק נגרם בו במקרה תהא העצמית ההשתתפות

 .ביטוח מקרה אותו בגין פעמיים עצמית השתתפות דמי בתשלום יחוייב לא המבוטח כי מובהר

 רכוש אחת:שנים מלאות ורצופות ועד תביעת  3מבוטח בעל עבר ביטוחי של 

 גיל הנהג הצעיר ביותר
 השתתפות עצמית )ש"ח(

 נזק לצד ג' מוסך הסדר מוסך שלא בהסדר

17 1,440 1,120 1,440 

21 1,320 840 1,320 

24 1,200 760 1,200 

30 1,160 680 1,160 

40 1,120 600 1,120 

50 960 520 960 

 ש"ח. 650ל מע שהוא השמאי דיי-על והוערך לרכב נזק נגרם בו במקרה תהא העצמית ההשתתפות

 .ביטוח מקרה אותו בגין פעמיים עצמית השתתפות דמי בתשלום יחוייב לא המבוטח כי מובהר

 בפרמית ההפחתה למתן הזכאות גם כמו) הביטוחי העבר בגין העצמית ההשתתפות להפחתת הזכאות

 ורצופות מלאות, האחרונותם השני 3 של תביעות דוח להצגת בכפוף תהא( המכרז בתנאיב כנקו המקיף

 .ברכב להשתמש הצפויים הנהגים של

 .עת באותה שיהיו והרגולציה החוק להוראות בכפוף יחול, לעיל המפורטות בהרחבות האמור המידע* 

 .בלבד נוחות לצורך זכר בלשון מנוסח, כאחד וגברים לנשים מיועד ההנחיות דף* 

 .שימהדף הרבר האמו יגבר הרשימה דףבר האמו לבין זה בנספח האמור בין תירהס של מקרה בכל


